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La 5-a kongreso kiu okazis en la urbo kiu nomiĝas < Reĝino de 

la maro» estis sukeeso. 204 kongesanoj alvenis.kaj pasigis la pente- 
kostajn tagojn en ĝojo kaj frateco. La organizo estis petfekta.

Ni devas gratuli korege la Ostendajn gesamideanoj, kaj spe
ciale sinjorojn Troch, Snijkers, Roelands kaj Houppe, kiuj senlace 
ĉion aranĝis. En proksima numero aperos la raporto détala. Ni 
jam rimarkigas al niaj legantoj ke estas decidita ke :

1°) La abonprezo de la revuo estas plialtigata je 5 fr. au 1 
belgo. Do estonte, la abonprezoj de la revuo estos enlanda prezo : 
20 (dudek) frs. kaj eksterlanda : 5 belgoj. Ni esperas ke baldau 
ni povas reapliki al la unuaj prezoj. Ni klopodu duobligi la nom- 
bron de la abonantoj.

2") La proksima kongreso okazos dum Pentekosto 1935 en 
Brussel.

Ni esperas revidi ĉiujn. Eble tiam la finança situacio estos 
iomete pli boniĝita kaj tiam ĝi superos la 5-a. Al la grupo «N.E.L.E.» 
kiu ĝin organizos ni tutkore deziras sekseson.

La 5-a kongreso bonege sukeesis
Vivu la 6-a en Bruselo.

H. V. D.
N. B. — car la koverto jam estis presita ni ne jam ŝanĝis la 

prezojn sur ĝi. Bonvolu do noti ke depost la nuna numero, do ko- 
mence de la 6-a jarkolekto la abonkotizo plialtiĝas. Ankaŭ diver- 
saj anoncoj estos forstrekataj. Zorgu do por novaj.

FARU PROPAGANDON.



F la n J r a  Ü 9 0  i s p c r a n l i s l a
La 22-an de aprilo 1934, okazis en Gent kunveno de F. L. E..

al kiu ĉeestis 33 personoj.
Estis reprezentataj la grupoj el Antverpeno, Bruselo, Aalst, 

Lede, Kortrijk, Roeselare, Oostende, Edegem, Lichtervelde, Ronse! 
Mechelen, Gent.

La Sekretario résumas la raporton de la antaüa kunveno, kiu 
estas senrimarke aprobita.

S-ro Calloens, prezidanto. diras ke ci tiun jaron la kunvenoj 
okazis escepte en Gent, por plifaciligi la kontakton kun la grupo 
Oostende, organizanto de la 5a kongreso. Estonte la kunvenoj oka- 
zos laùstatute en Bruselo, kio ebligos partoprenon de la grupoj 
Leuven, Aarschot, kaj aliaj.

Pro rimarkoj de kelkaj membroj kiuj observigis ke la lasta 
prezentado de estraianoj ne okazis laüstatute, okazas skriba balo- 
tado.

S-ro Calloens raportas pri la vic-prezidanteco, el kiun oficon 
eksiĝis S-ro Jan Van Schoor, kiu preferis sin dedici speciale al la 
redaktado de Flandra Esperantisto. La posteno estis prezentita al 
S-ro Lenaers el Hamme, kiu akceptis dum la speciala kunveno en 
Antverpeno. Intertempe venis propono pri starigo de propaganda 
fako, kies estro estus S-ro Lenaers; S-ro Lenaers akceptis kaj or- 
ganizos la propagandon laü pli metoda kaj racia sistemo kaj plie 
intencas gvidi daüran korespondan kurson.

Al la balotado por la prezidanteco partoprenas 12 rajtigitaj 
delegitoj; la resultato estas 11 vocoj por S-ro Calloens (1 deteno - 
S-ro Calloens).

Por la vic-prezidanteco : Deboes, 1; Rainson 6; Genar 4; Cort- 
vrient 2.

Pro ne atingo de absoluta plejmulto, devas okazi nova balo
tado; S-ro Genar deklaras ke eventuale li ne povos akcepti oficon. 
pro profesiaj malhelpoj.

Alvenas plia delegito, tiel ke 13 personoj partoprenas la elek-
tadon, kies rezultato estas :

Rainson 8; Genar 4; Cortvrient 1. S-ro Rainson dankas ka] 
esperas ke li ne muite devos prezidi...

S-ro Vandurme, redakcia sekretario, provizore restos samtempe 
estrarano; dum la kongreso en Oostende oni decidos pri la defini- 
tiva formo de la redakcia komitato.

La kunveno akceptas aklame la aliĝon de la grupoj el Brugge 
Edegem kaj Kortrijk; pliaj grupoj informis pri sia decido demandi 
aliĝon dum la kongreso en Oostende.

Poste sekvas diskutadon pri la formoj kaj eblecoj de propa- 
gando sur diversaj kampoj.

Posttagmeze, la kunveno malfermiĝas per raporto pri la fi
nança situacio de la Ligo; la situacio estas relative favora kom- 
pare el la antaüaj jaroj; oni sukcesis forigi grandan deficiton kaj 
ekvilibri la budĵeton. S-ro Calloens esperas je baldaüa bonhavo...!

S-ro De Boes proponas fiksi la abonkotizon je 20 fr., por fin-
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fine likvidi ia periodan deficiton; restas la tasko de la membroj 
por duobligi la anaron kaj reveni poste al la originala prezo. La 
kunveno akceptis principe altigi la abonkotizon ĝis 20 fr. ; la de- 
finitiva decido apartenas al Ia Kongreskunveno en Oostende.

La grupo NELE el Bruselo invitis por la 6a Flandra Kongreso. 
La Prezidanto legas la invitleteron; car ne venis aliaj proponoj, la 
kunveno akceptas; la prezidanto dankas la Bruselanojn kiuj pre- 
nis sur sin tiun honoran sed pezan taskon.

Pri la partopreno al la Izerpilgrimado, traktos la prezidanto 
kun s-ro Lenaers.

S-ro Calloens informas la kunvenon pri la korespondaĵoj kiujn 
li kaj la sekretario interŝanĝis kun la U. E. A.

Montriĝas ke la temo interesas multajn ĉar tuj plivigliĝas la 
diskutadon. Résumé : UEA ne komprenis gis nun ke ni ne povas 
subiĝi al alia tiel nomita «nacia» societo.

S-ro Calloens traktis kun la nova êefdelegito S-ro De Kete- 
laere, por trovi eventuale terenon de interkonsento kaj parte legas 
la interŝanĝitajn leterojn. S-ro Calloens refoje esprimas sian de- 
ziron ke F.L.E. eniru la oficialan movadon, sed la kunveno ne mon
tras muite da entusiasmo por la propono. Ekde sia fondiĝo, F.L.E. 
aspektis antipatie al UEA kaj ne multaj povas kredi je subita ŝanĝo 
de la sentoj en la nova UEA. La kunveno ekzamenas la problemon 
laŭ ĉiuj aspektoj kaj ĉar nek por-a nek kontraŭ-a plejmulto ŝajnas 
akirebla, ĝi décidas remeti tiun punkton sur la tagordo de la kon
greso de Oostende.

p e r a n to am en ai
La ekzamenoj, organizitaj de Flandra-Esperanto-Instituto ree 

havis grandan sukceson. La rezultoj estas :
Supera Kapableco

Lede 25-3-1934
Fr-ino Daelman Germaine el Lede 

kun kontentigo :
Aalst

S-ro Schouppe Edgard el Aalst 
kun granda distingo :

Simpla Kapableco
Lede 25-3-34
kun plej granda distingo :

S-ro Corthals Theodoor el Lede 
S-ro De Brouwer Jozef el Lede 
S-ro De Neef Jozef el Lede 
Fr-ino Smekens Agnès el Lede 

kun granda distingo :
Fr-ino Bogaert Leonie el Lede 
Fr-ino Van Geert Hélène el Lede 
Fr-ino Rombaut Gabrielle el Lede 
S-ro Roels Prosper el Lede
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pro lia kuraĝo
S-ro Vranckx Jozef el Lede

Simpla Kapableco
Aalst 25-3-1934
kun plej granda distingo :

S-ro Van Puymbroek Eduard el Haeltert 
Fr-ino Van Puymbroek Godelieve el Haeltert 
Fr-ino Van Puymbroek Rachel el Haeltert 
S-ro D’Hondt Lucien el Aalst 
S-ro De Meyer Eugeen el Haeltert 

kun granda distingo :
S-ro Van Damme Raymond el Aaist 
S-ro De Rijck Paul el Aalst 

kun distingo :
S-ro De Nayer Jozef el Aalst 

kun kontentigo :
Fr-ino De Cock Lucie el Aalst

Simpla Kapableco
Roeselare 8-4-1934
kun plej granda distingo :

Fr-ino Cottijn Jeanne el Roeselare 
S-ro Delaey Simeon el Roeselare 
S-ro Vangheluwe Cyriel el Roeselare 

kun granda distingo :
S-ro Vermeulen August el Roeselare 
S-ro Lamote José el Roeselare 
S-ro Denijs Willem el Roeselare 
S-ro Cauwelier Gérard el Roeselare 

kun distingo :
Fr-ino Lietaert Albertine el Roeselare 
Fr-ino Lamote Simonne el Roeselare

Simpla Kapableeo 
Lichtervelde 8-4-1934 
kun plej granda distingo :

S-ro Delefortrie Guido el Lichtervelde 
Fr-ino Lecomte Maria el Lichtervelde 
S-ro Goddijn Florent el Lichtervelde 
Fr-ino Goddijn Gertrude el Lichtervelde 

kun granda distingo :
Fr-ino Verstraete Marguerite el Lichtervelde 
S-ro Ferijn Kamiel el Lichtervelde 
S-ro D’heedene Arthur el Lichtervelde

Simpla Kapableco
Mechelen 15-4-1934 
kun plej granda distingo :

Fr-ino Van de Werf Martine el Mechelen 
Fr-ino Van Boxelaer Anne-Marie el Mechelen 
S-ro Mertens Jozef el Berchem-Antwerpen 
S-ro Gijsen Jef el Mechelen 
S-ro Loeckx Robert el Boschvoorde 
S-ro Gijsen Jan el Mechelen 

kun distingo :
S-ino Van den Berghe el Mechelen 
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S-ro De Winter Pol el Mechelen
S-ro Smets Leo el Mechelen
S-ro Elpers Hippoliet el Neder-over-Heembeek 

kun kontentigo :
S-ino J. Baas-WalsChaerte el Mechelen 

Korajn gratulojn al ĉiuj!

▼ edlsiicfle son p r é p a r a s

kongresanoj havos ebleccn

Stokholmaj kelneroj lernas Espera nton.

en Grand Hotel Royal jam komencigis Esperanto-kurso por kel- 
kaj el ĝiaj kelneroj. La estro de la restoracio, kapitano T. Seger- 
stiale, mem decidis pri la kurso kaj entute tre favoras Esperanton.

En la fino de aprilo la kongresa komitato sendig al la jam 
aliĝintaj kongresanoj mendilojn por loĝejoj kaj postkongresai 
vojaĝoj. LKK atentigas la esperantistojn pri tio, ke ĝi penas cion

Interkonatiĝa vespero en
Posttagmeze en Koncerra 
domo, estos Interkonatiĝn 
vespero en la plej pompa 
restoracio dc Stokholm, 
Grand Hotel Royal. Tie la

ncevi vespermangon, spe
ciale arangitan festan in- 
tei'Konatigan vesperman
gon, por 4 kr. (2,50 RM). 
Por krei festan humoror. 
kaj bonajn eblecojn al in- 
terkonatiĝo, orkestro ludos 
dancmelodiojn. Kelkaj fa- 
maj svedaj kantistoj, kinj 
nun lernas Esperanton.
prezentos bonhumorajn 
kantojn de Bellman kaï 
Wennerberg.

Kaüze de la festa vespermanĝo dum la interkonatiga vesper o

Logo- kaj ekskurso-mendoj.
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arangi tre malmultekoste, por ke ĉiuj havu eblecon veni al la kon-
greso.

Torenta alfluo de kongresanoj — jam 1.100!
Dum la plej lastaj tagoj de marto amase alvenis kongresali- 

ĝoj. Al la kongreso jam aliĝis 1.100, kaj tiu nombro devas esti kon- 
siderata kiel grandioza.

Ensendu vian kongreskotizon — 25 kr.! 
ĉiuj antaŭsignoj montras al tio, ke la Stokholma kongreso 

estos plej pompa manil'estacio de Esperanto : ĉarma kongresurbo, 
bonaj kongrespreparoj, multaj kongresanoj. Kompreneble ĉiu es- 
perantisto streĉos siajn fortojn por partopreni tiun travivaĵon, 
kiu estos belega memoraĵo por la tu ta vivo! Tuj ensendu vian 
aliĝon al : XXVI-a Universala Kongreso de Esperanto, Fredsgatan 
4, Stockholm.

Vizitu nian Landon
#

okaze de la

Grandaj tagĵurnaloj priskribas la kongreson.
La 14-an de aprilo -ĉiuj 

grandaj tagĵurnaloj de.Stock
holm enhavis grandajn arti- 
kolojn pri la kongreso. Ili 
atentigas la svedan publikon 
pri tio, ke la Esperanto-kon- 
greso estos la plej granda tu- 
risma evento en Stockholm 
dum la tuta sômero. La 
ĵurnaloj kun granda respekto

taŭpreparoj' de la kongreso, 
car la kongresaranĝoj estas modelaj. La gvidantoj de la sveda 
Esperanto-movado opinias, ke la kongreso pli malpli estos ne nur 
grava sed décida por la venko de Esperanto en Svedlando. Sveda 
Esperanto-Federacio jam nun prilaboras la ĝeneralan planpn de 
la Esperanto-laboro dum venonta aütuno. — car post venko devas 
sekvi nova venko!

U niversa la Kongreso

ÿ»
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ĉiu konas la Nigran Maron, kies antikva nomo estis Pontos 
Euxinas — gastama, sed multfoje kruela maro. ôi estas tre malriĉa 
je insuloj. Nur apud ĝiaj bordoj troviĝas kelkaj malgrandaj kaj 
samtempe negravaj insuletoj. La insulo de Serpentoj, nomita an- 
kaù en la antikva tempo Leuce, Selima, Kaceazia, Isola Rosia, Nis; 
kaj Rubra, situas kontraüe al la Sulina elfluejo de Danubo kaj es
tas proksimume 44814 metrojn malproksime de la samnoma urbo.

La surfaco de la Serpenta insulo estas 17 hektarojn granda kaj 
prezentas bordolinion de 1973 metroj. ôiaj bordoj estas tre dan- 
ĝeraj. La marakvo apud la bordoj ne estas tre profunda. Apenaü 
atingas kelkloke 21 metrojn.



Sur la insuleto estas troveblaj rokoj kaj diversspecaj ŝtonoj 
ôin ĉirkaŭas multnombraj grandaj granitaj kaj aliaj ŝtonblokoj.

Rimarkinda fakto estas, ke sur ĝi ekzistas nek urboj, nek vi- 
laĝoj. Nur sep personoj loĝas en ĝi, la gardon toj de la lumturo kaj 
de la limo. La lumturo estas 50 metroj alta kaj ĝiaj radioj montras 
al la maristoj la rektan vojon al la urbo Sulina.

La ŝipoj kaj ŝipetoj ne provas alproksimiĝi al la bordoj de la 
insulo, kaüze de la granda aro de subakvaj ŝtonegoj, tie danĝeri- 
gantaj la navigadon. Nur per boatoj oni provas alveni ĝis la bor
doj. La insulo havas tri golfajn ne konsiderindajn, tiel por la ŝi- 
pegoj, kiel por la etaj fiŝkaptistaj boatoj.

En la antikva tempo la insulo estis grava centro. La ruinoj de 
granda, praa templo, la restaĵoj de tri muroj kaj unu konstruajo 
estas videblaj sur ĝi. Krom tio, troviĝas ankoraŭ tie tri putoj pro- 
fundaj 15 piedojn. Du el ili havas dolĉan akvon, la tria estas seka.

Nunu iom pri la tieaj vegetajaro kaj faüno. La Serpenta insulo 
estas tre malriĉa je floraro. Nek bonodoraj plantoj kaj floroj ek
zistas, nek arboj.

Sed la posedantoj de la insuleto estas la birdoj. Super ĝi flu- 
gadas multnombre diversaj birdoj, apartenantaj al du specoj : 
laro (larus cachinos) kaj nigraj kormoranoj (phala crocorax). Ili 
konstruas siajn nestetojn inter la rokoj de la ŝtonegaro. La blan- 
kaj, belaspektaj larioj havas malbonan naturen. Ili ne permesas 
al la aliaj birdoj trovi ripozon sur la insulo. Ili nutras sin per la 
fiŝoj kiuj abundas ci tie.

Pri la l'aüno oni same havas malmulton p^r rakonti. La ka- 
rakteriza specialajo de tiu insulo estas la nigraj serpentoj (calu- 
ber hydros) havantaj malgrandan kapon, ruĝan korpon, longan 
je 4-5 metroj. Ili nutras sin per birdoj kaj loĝas inter la insultetaj 
rokoj ! Abominde aspektas ili sed ne danĝeraj por la homo.

Oni trovas ankaü venenajn insektojn nomitajn «scolopendrae 
cingulate» kaj kvar specoj de nigraj kankroj.

La insulo de Serpentoj apartenas al Rumanujo, depost la 12- 
an de Aprilo 1879.

Multaj antikvaj legendoj fabelas pri ĝi.

Pere de la Flandra Turista Ligo. sekcio Aarschot, la Aarschota 
Esperanta Grupo organizas ĝeneralan interfratiĝtagon en la bele- 
ga Hagenland.

Ni invitas ĉiujn Flandrajn Esperantistojn : estos agrable, es- 
tos gaje, estos Esperantiste! Do, Dimanĉe, la 24an de .lunio, je la 
10a matene. Kunvenloko : Granda Placo-Aarschot.

Ni faros belegan ekskurson tra la Hagenland. Ni vizitos la 
mezepokan kastelon de Horst (St Pieters Rhode) kun ĝia peza.

I). N. Mineer.
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ferŝtona turo meze en la akvo. Kiel ĉiuj kasteloj el la mezepoKo, 
ĝi havas legendon. Sur la «Roesselberg» ni pik-nikos. Poste, sur 
elektota loketo, inter la centjaraj kverkoj, okazos ĉiu specaj popo- 
laj ludoj. Muziko kaj kantado pligrandigos la ĝojon. Kiel vi vidas, 
karaj gesamideanoj, la programo estas interesa kaj ĝojplena. Do, 
venu! Venu multnombre! Ni atendas vin ĉiujn. Ju pli da geespe- 
rantistoj, despli da ĝojo!

LEGENDO DE LA KASTELO DE « HORST »
Meze de la altaj kverkoj, fieras la kastelo de «Horst» per sia 

gracia turo. La «Molenbeek» fluas al ĝiaj piedoj kaj 'ĉirkaŭprenas 
la mezepokan konstruadon. Tie iam logis la «Sinjoro de Horst». 
La gardisto staris sur la turo, kaj trumpetis per êaskorno la horojn.

La sinjoro havis tri filojn : Arnoldo, Radberto kaj Wilberto.
Li ne estis feliĉa : la riproĉo de la koncienco pro la mortigo de 

lia frato konstante lin turmentis. Preskaü neniam okazis festo kaj 
neniam li invitis la nobelojn de la ĉirkaŭaĵo. Nur la ĉaso lin ravis 
kaj tiam li ĉion forgesis. Li revivis nur kiam li aüdis la ĉaskornojn 
kaj la hundojn.

La Paskofesto alproksimiĝis kaj la printempo revivigis kam- 
pojn kaj herbejojn. La «Molenbeek» murmuretis trankvile intei 
siaj bordoj kaj la birdoj gaje kantis en la foliaro. Nur la sinjoro de 
Horst restis senkuraĝe kaj senepere.

Li bezonis amuzon kaj ĝin trovis en la ĉaso. La mateno de 
Pasko li rajdis arbaron kun du hundoj. Li estis ordoninta al 
dompastro ne komenci la sanktan Diservon antaü sia reveno. Jus 
alveninte en la arbaro li subite ektimis : io sin movis en la arbe- 
taĵo. Estis cervo, kiu forkuris tiel rapide kiel la vento. La sinjoro 
de Horst incitis êevalon kaj hundojn. ĉiufoje, ke li volis stre?i 
sian arkon, la cervo saltis flanken kaj malaperis. La sinjoro iĝis 
ekscitita. La cervo ĉiam evitis la mortdanĝeron. Li ne rimarkis 
ke la suno jam alte staris en la ĉielo kaj ke pli kaj pli li malprok- 
simiĝis de la kastelo. Subite la cervo staris antaü li kaj, kun brua 
ridego, kriis : «Sinjoro de Horst, hodiaŭ Pasktage vi ne ĉeestos la 
sanktan Diservon...!» Kaj la besto malaperis.

Blasfemante la sinjoro rajdegis kastelon kaj li aüdis la gar- 
diston trumpetantan la dekunuan kaj duono. En la kastelo oni 
atendis lin senpacience. La geservistoj jam de longe sidis en la 
kapelo kaj fine pensis ke la sinjoro estis restanta ĉe najbaro. Tiam 
ili demandis al la pastro komenci la Diservon. Jus kiam tiu ĉi faris 
la finan signon de la kruco la sinjoro eniris. Liaj okuloj kolere 
brilis.

«Mi ordonis atendi min» li ekkriis, kaj per forta lancpuŝo li 
trafis la dompastron en la koro. Mortvundita la malfeliĉa pastro 
murmuretis : «Ke Dio vin pardonu, sinjoro de Horst, kiel mi par- 
donas vin.»

Freneza pro ĉagreno kaj kolero, li memmortigis sin kaj falis 
sur la sangmakulita kadavro de sia viktimo......

Kaj nun Pasknokte, la sinjoro de Horst estas vaganta ĉirkaŭ 
la kastelo kiel pentofaranto pro sia krimo.

rerakontis Jef Van Winckcl.



Qnlile Ciutle1 1

• (Daŭrigo)

«Pro kio do, vi ekscitiĝas, Siska?» li ŝercis, «du enamiĝintoj. 
kiuj ĝenas unu la alian. La juna frenezeco de Felikso estas natu- 
ra, sed ĉe onklo estas maljuna frenezeco por kiu ne ekzistas rime- 
do!»

Siska ekkriis : -Maljuna frenezulo kaj ne rimedo! Tio estas 
gravega. Li do edziĝos la ruzan sorĉistinon kaj ŝi heredos ĉion!

Kia grava malfeliĉo! Por tio ni trovu nepre rimedon,» §i mur- 
muris kaj mordeme ŝi iris al la kaprinejo por doni nutraĵon kaj 
trinkaĵon al la bestoj.

* * *
Ankaŭ la servistino de Onklo Gusto, Kuzino — tiel nomata, 

ĉar ŝi samtempe estis parencanino — konfuziĝis prp la grava 
afero. ŝi demandis konsilon ĉe Siska de la ŝuisto, kaj Siska venis 
ĉe Kuzino. Ili ambaŭ konkludis, ke Onklo estis sorĉita de la servis
tino de farmisto Teunis. Nun prezentis sin la grava malfacilajo. 
kie estos trovebla la Sanktulo, kiu zorgos pri tiaj delikataj ka.] 
hontigitaj aferoj.

Jan, la §uisto trovis la solvon.
«êu vi ne povas trovi Sanktulon je tiu afero? eu vi forgesis 

Sanktan Antonion? Tiu ja estas la Sanktulo por perditaj objektoj!» 
Jan pensis eble al la perdita prudento de Onklo Gusto.

La sekvantan tagon Kuzino eksciis la konkludon de Jan, kaj 
ili decidis viziti senprokraste Sanktan Antonion. Baldaü ili petis 
informojn pri la loko, kie la Sanktulo atendas la honorantoj kaj 
post du tagoj ili foriris al Hautegem, parte aütobuse, parte piede.

Kuzino kunportis duonan porkokapon kaj Siska tutan kilo- 
gramon da butero por akiri la favoron de la Sanktulo. La pordego 
de la simpla preĝejeto estis singarde malfermata. Estis kviete Kaj 
paceme tie kaj ili eniris kun timo.

Baldaü ili malkovris la altaron de Sankta Antonio, kiu rigar- 
dis ilin serioze kaj profunde. La duona porkokapo kaj la buterc 
estis metataj sur la altaron kaj baldaü la rozarioj aperis kaj ili 
preĝis por ke «Sankta Antonio plenumu ilian peton pri la malfa- 
cila stato kaj la frenezaĵoj de Onklo Gusto.» Samtempe Siska pen
sis pri la preskaü perdita heredajo kaj Kuzino pri la finiĝo de sia 
regno, se juna mastrino enirus la domon. «Se Sankta Antonio hel- 
pus por forpeli la sorĉistino kaj volus prudentigi Onklon Guston. 
si alportos alian duonan porkokapon kaj ankoraü kilogramon da 
butero. kaj se Li ne atendigis ilin tro longtempe, ili revenos ciujare.

* * *
_ Kelkajn tagojn post la pelgrimado, Kuzino trovis leteron en 

la ĉambro de Onklo, en kiu ĉi tiu skribis al«Mieke» ke li vidas §in 
ĉie : sur la muroj, sur la kurtenoj, sur la plafono k.t.p. Nun si pro- 
ponis al Siska peti konsilon al la Pastro, kvankam ŝi dubis ĉu es
tas, permesate paroli pri tiaj mondaj aferoj kun sankta viro. Krom
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tio, ŝi iom timis ĉar la Pastro estis vera ŝercemulo. Malgraü ĉio ĉi 
ili decidis viziti la Pastron post la Krucvojo de Vendredoves- 
pere.

Do, tiun vesperon, forlasinte la preĝejon, la du virinoj pro- 
menis pastrejon.

«Sonorigu Kuzino,» diris Siska.
«Mi ne scias, ĉu mi kuraĝos,» flustris Kuzino, dum si tusis la 

butonon.
«Ni risku, ni estas ja ĉi tie!»
Kuzino tiris, sed tiel malforte ke nenio aŭdiĝis.
«Tiel ne» opiniis Siska kaj pensante ke Onklo estis dan- 

ĝera konkuranto por Felikso ŝi tiris tre forte la sonorilon. La 
servistino malfermis la pordon; forkuri ne plu estis eble.

«ĉu la Pastra Moŝto estas hejme, ni volus paroli lin pri se- 
rioza afero.»

Malrapidaj paŝoj aŭdiĝis en la koridoro. La pastro eniris daf'- 
rigante la legadon de sia breviero. Ne fermonte la libron, li rigardis 
iiin per trembrilantaj okuloj.

«Kiujn mi vidas?» li diris ridetante, «du ŝafoj, kiuj timas lu- 
pon car ili bezonas je tia malfrua horo la helpon de la paŝtisto! 
Pro kio via vizito, miaj blekantinoj ?»

«Pastra Moŝto,» komencis Kuzino kaj Siska daürigis : «Ni ege 
deziras paroli vin.»

«ĉu vi et.riiii^os. Kuzino?» ridis la pastro denove. Li sidiĝis 
ĉe la tablo kaj, frapefermante sian brevieron, li moke rigardis la 
maljunan virinon.

«Ho, ho» pastra Moŝto!» ŝi ekkriis «edziniĝi je mia aĝo!?»
«ĉu la edziĝo ne estas sakramento, Kuzino?
Pastisto donas ĝin volonté ĉiumomente, ju pli muite, des pli 

volonté.»
Ili sentis sin iomete malcertaj. Estis, kvazaü la pastro jam 

antaüe pravigis Onklon Guston. Tio ekscitis Siska, kiu diris : «Mi 
opinias, pastra Moŝto, ke la edziĝo devas okazi en la junaj jaroj. 
estas malfeliĉege, kiam maljuna viro enamiĝas junan knabinon.» 
Kaj Kuzino aldonis : «Precipe, kiam si estas malnobla knabino».

Nun Siska koleriĝis.
«ĉu malnobla?» si demandis kun koléra rigardo al Kuzino. 

«Tio ne estas vera, mi ne permesus ke mia filo rilatus kun knabino 
kiu ne estas respektinda. Sed Onklo Gusto enamiĝas je si kaj pro 
tio, pastra Moŝto, vi, kiu estas tiel diligenta, trovos rimedon.»

La pastro, kiu jam eksciis la historion, sciis ankaü, ke Onklc 
Gusto estas iu, kiu ne ŝatas miksaĵon de alia persono en siaj ale- 
roj; krom, li rajtas edziĝi, se li diziras tion.

«Eble, la pastra moŝto volus venigi lin al la pastra domo9» 
proponis Siska.

«Estas jam sufiĉe da urtikoj, tiel ke oni ne bezonas kulturi 
ilin,» respondis la pastro, rigardante la plafonon de la ĉambro.

La du virinoj tute ne komprenis lin kaj rigardis sin reciproke. 
Post mallonga tempo Siska denove prcvis : «Pastra MoSto povos 

* facile konvinki Onklon Guston, ke nia Felikso amas la knabinon 
kaj edzigos kun §i.»
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’Sed, kion do vi timas,» ridis la paŝtisto, «se la afero estas 
.- tiel, ĉio.ordiĝos laŭ natura vojo.»

’Jes» respondis Kuzino, «sed vi forgesas, Pastra Moŝto, ko
i. Onklo Gusto povus fari stultaĵon, kiu estus honto por la paren- 

caro, kaj ia parencaro havas bcnan reputacion. Kaj la pastra 
- Moŝto povas malhelpi tion.»

«Gui habet aures audiendi auriat.»
Decet ut non referas omnia ad utilitatum tuam. (Tiu, kiu havas 

orelojn, aüdu! Ne atentu ĉiam vian propran intereson.) Tio estas 
bona konsilo por vi ambaü. La pastro deziris bonan vesperon, di
sante ke li pretigas la sermonon de la venonta Dimanĉo ĉiu ven- 
dredovespere.

Veninte eksteren, la virinoj haltis momenton ĉe la barilo de 
la pastra domo. Diru Siska,» demandis Kuzino post profunda so- 
piro «eu vi nun scias, kion ni faru kun Onklo Gusto?»

«Tute ne! Bonan konsilon» diris la pastro sed li donis ĝin on 
latina lingvo. Kaj kiamaniere ni komprenu tion, ni ne studadis en 
seminario. ëu ni sendos Onklon Guston mem al la pastra domo?»

«Ho, ne!» pro testis Kuzino, ■ Kion do vi pensas; por ke la pas
tro helpu lin. Li kapablas konsili al la maljuna frenezulo tuj ens- 
kribigi sin por edzigo.»

«Malfacila afero» sopiris Siska, «ni dormu ankoraü nokton, 
eble la nokto alportas konsilon.»

Intertempe ili venis ĉe la suistejo kaj Siska eniris dirante 
«Bonan Vesperon Kuzino.»

Iomete pli malfrue Kuzino malfermis la ĝardenan pordon kaj 
eniris sian domon.

EL FLANDRA LINGVO TRADUKIS
I). Robert.

Noto de la tradukintino. La libro estas NUR havebla ĉe la 
verkisto po 15 frankoj. Adreso. Hendrik Muyldermans Wilgstraat, 
3, Jette - Bruselo.

La kongreso de la Mondpalaco okazis dimanĉe la 6-an de Majo 
en la granda salono de êi tiu instituto.

La direktoro Sinjoro P. Otlet demandis la aŭdantaron : ĉu 
oni havis mondmiliton? ĉu ekzistas danĝero de muite pli terura 
mondmilito? ëu estas necese ke la internacia vivo en êiu aspekto 
estu organizota laü monda plano? ëu vere la Reĝaj muzeoj de His- 
torio kaj Arto bezonas pliggrandigon en tempo de krizo, ĉi tiuj 
muzeoj kiuj jam elspezis 70 milionojn da frankoj por konstruado? 
Tiam la diversaj geparolantoj bone klarigis la signifon de la Mond
palaco kaj la gravecon de la ministra decido. Ekzistas kontrakto 
ipter la Unuiĝo de internaciaj Asocioj, kiu direktas la Mondpala- 
con. kaj la Belga ŝtato. Okazis en 1919 voĉdono en la Parlemente 

v'.çelanta doni al Belgujo la plej evoluciitan internacian centron de
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la monclo, en 1926 la belga gubernio certigis ke la kolektaĵoj ne plu 
estos elloĝitaj. ĉu la gubernio respektas kontrakton aü eu kon- 
trakto estas por ĝi pecetaĉon da papero? Nia samideano S-ro H. 
Rainson parolis tlandre kaj sciigis ke la Flandroj sameele pensas 
pri internaciaj rilatoj kaj simpatias kun la Mondpalaco, sed la 
instituto estas tre malmulte konata en Flandrujo, la kialo estas ke 
la Mondpalaco uzas francan lingvon por ĉiuj publikaĵoj, tio ne 
estas justa. S-ro Abato Mercier respondis flandre, ke la direktoro 
kaj la amikoj de la Mondpalaco ekkonas la rajton de la Flandroj 
kaj certigis ke la ĉefa malhelpo estas manko da mono kaj li pro- 
mesis plibonigon de la afero. Fine S-ro H. Lafontaine diris ke mon
da, internacia centro estas hodiaŭ necesaĵo, ie ĝi devas esti kon- 
struota. Estas nur profito kaj gajno por ni se ĝi restas en Belgujo 
kaj evolucias en Mondurbon.

Mi nur skizis la kunvenon por ke mi uzu tiel malmulte da loko 
kiel eble en nia Kongres-numero. Sed dume ni festas, ni ne for- 
gesu ke la batalo por la Mondpalaco estas batalo por progreso, li- 
bereco kaj paco kontraü malprogreso, diktatoreco kaj milito.

Erna Rieckmann-Sindhwad.

Ü T c r t a j
TARIFO POR LA ANONCOJ EN FLANDRA ESPERANTISTO

Anoncoj 12 numeroj 6 numeroj 3 numeroj 1 numero
1 paĝo : fr. 400.— 210.— 120.— 75.—

1/2 paĝo : fr. 250.— 140.— 80.— 50.—
1/4 paĝo : fr. 150.— 80,— 55.— 30.—
1/8 paĝo : fr. 80,— 50.— 40,— 20.—

Petoj kaj Proponoj : po 5 fr. por 3 linioj.

«ESPERANTO KAJ PACO» estas la nomo alprenata, por la in- 
terrilatoj kun la tutmonda esperantistaro, de grupo el internaciis- 
taj amikoj, sendependaj rilate al partiaj ideologioj, ĉu politikaj, 
sociaj au religiaj; sed tarnen ideologie antaŭgvadiaj, fervoraj en- 
tuziasmuloj de nia helplingvo kaj sinceraj amantoj de vera tut
monda Paco, kies celo penas propagandi ĉien. ĉi grupo, kiel ilo 
por tia celo, decidis eldoni kun la monhelpo de la samideanoj for- 
mantaj la diversajn esperantistajn societojn de Zaragoza (sen 
profito ies, kompreneble!) 128.000 glumarkojn okbilde, dektrilingve 
kaj kvarkolore. êi-tiu eldono tuj estis akaparita avide de la zara
goza esperantistaro. Forte impresitaj de tiel bona kaj entuziasma 
akeepto kaj rimarkite ke, al multaj el ili estis neebla akiri sufiĉan 
kvanton da glumarkoj, kelkaj senproviziitaj restis, «E. P.» decidis 
denove presigi novan eldonon plibeligita kaj pligrandigita, lito- 
grafie, konsistata el 500.000 glumarkoj, dekdubilde kaj deksesling- 
ve, kvarkolore. «E. P.» grupo, kiu agas libéré, klopodante realigi 
kiujn ajn sameelajn ideojn, celante propagandi kiel eble plej vaste 
la idealojn de Paco kaj kunfratiĝo internacia, plezure kunsendas
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al vi specimenon de tiuj glumarkoj por ke vi bonvolu ilin diskoni- 
gi inter viaj diversaj fakoj. «E. P.» penas disvastigi, ja antaue di- 
rite, ĉiulanden, tiujn homaramajn idealojn; tial «E. P.» sin sen- 
tus grande honorita se vi, laü ebloj viaj, helpus E. P. an klopodon : 
ĉu reeldonante tiujn glumarkoj n (sen prof ito por iu ajn, estas 
nepra kondiĉo), ĉu sendante al «E, P.» adresojn de grupoj kaj 
gazetoj de vi sciataj lande kaj eksterlande. La prezo, koste, de la 
glumarkoj estas 1’60 pesetojn po ĉiu milo. «E. P.» dissendas men- 
dojn, poŝtrekomenditajn kaj antaŭpagitajn (poŝtĝire aŭ kvar inter- 
naciaj respondkuponoj po milo) nenial pluaj pagoj. Pri -ESPE
RANTO KAJ PACO» informos «Frateco» str. Roda 14-16 pral. kaj 
«Esperanta Laborista Grupo» Plaza San Carlos 3 pral. d/cha. kaj 
«Socialista Esperanta Grupo» str. Estébanes 2 pral. iz/da. Zarago- 
za (Hispanujo). Leterojn, mendojn, sciigojn, k.t.p. adresu jene : 
«Socialista Esperanta Grupo» str. Estébanes 2 pral. iz/da. Zarago- 
za (Hisp).

----------o----------
TUTMONDA ASOCIO KOLEKTANTA estis fondita en janua- 

ro 1932. ói jam havas 102 membrojn el 21 landoj. ôi estas la sola, 
serioza internacia, esperantista kolektanta faksocieto. La anoj ri- 
cevas : la gazeton, bultenon, jarlibron kaj povas uzi la diversajn 
servojn. La nunjara jarlibro estos ja valora, ĉar ĝi enhavos krom 
la membrolisto ankaü la katalogo de esperantistaj porokazaj 
glumarkoj. Interesemuloj turnu sin al la prezidanto : Dro Jozefo 
Takacs. NAGYMAROS. Hungarujo.

----------o----------
LA KLl BO ESPERANTISTA DE MALINIO kore invitas vin sur- 

voje al la verda semajno en Stockholm. La Antaü-Kongreso, kiu 
aprobas kaj subtenas la XXVIa Universala Kongreso en Stock
holm, okazos en la bela urbodomo kaj allogas per programo, kon- 
tentigonta eĉ la plej kritikemajn postulantojn.

Pro samtempa okazo de la Skania Foiro en Malmö oni estas 
petata plej eble frue aliĝi kaj mendi loĝejon. Tian la kongresa 
komitato ekspedas nur al tiuj, kiuj aliĝas kaj samtempe pagas la 
kotizon. Sv. Kr. 5.—. Lasta dato de aliĝo la lan de julio 1934.

Laü interkonsento kun la direkcio de la Svedaj ŝtatfervojoj ni 
aranĝas kune kun la Esperanta Turista Komisiono SPECIALAN 
KONGRESVAGONARON inter Malmö kaj Stockholm, car al la 
nomita treege rabatita vojaĝo rajtas partopreni nur la anoj de Ia 
diversaj naciaj kongreskaravanoj kaj tiuj svedoj, kiuj komencas 
la veturon el Malmö, estas tre rekomendinde aliĝi al la koncernaj 
grupoj. ESPERANTOKONGRESO 1934 MALMO, (Svedlando).

---------- o----------
SVEDA VESPERO EN VARSOVIO WARSZAWA PAT. 22. III

1934 r. En la salonoj de la Pola Touring Klubo. sub la protekto de 
Lia Ekscelenco, Sveda Ministro en Polujo. Sinjoro Eniar Henning*. 
okazis granda Vespero Sveda, organizita de la Esperanta Sekcio êe 

okaze de la 26-a Universala Kongreso de Esperanto en 
Stokkolmo. La Vesperon êeestis anoj de la Sveda ambasadorejo en 
Varsovio, reprezentantoj de la Pol-Sveda Societo, de la Akademia 
Rondo de Svedlandaj Amikoj, kaj de la Pol-Sveda Komerco-ĉam-
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bro, krome reprezentantoj de la Sveda Kolonio en Varsovio kaj 
multaj esperantistoj. La Vesperon malfernis eksministro por ek- 
sterlando, senatano August Zaleski, poste parolis Dro W. Róbin, 
Sekretario de la Sveda Misio Sinjoro Eric von Post — en la nomo de 
la Ministro E. Hennings, kaj en la nomo de Akademia Rondo de 
Sve-dlandaj Amikoj parolis f-ino Halina Harmsene-Stürtz. Sinjo- 
ro Konsilanto B. Wyszynski prelegis pri Stokholmo , Sinjoro 
Jarecki parolis pri Universalaj Kongresoj de Esperanto. La kon- 
certa parto konsistis el svedaj popol-kantoj kaj dancoj. La dan- 
cojn prezentis konata dancistino f-ino Paüla Nirenska. La Ves- 
pero estis granda manifestado de amikeco inter Polujo kaj Svedujo.

'si'.

O
•f.

LA RADIO-STACIO EL LYON (La Doua) antaŭ nelonge farié 
interasan provon, pri la unueco de Esperanto. Sinsekve parolis sep 
personoj Esperantlingve. Oni demandis al la aüdantaro indiki la 
naciecon de la parolintoj. Ec premioj estis metataj je la dispono de 
la respondintoj por rektaj respondoj. La solvo tarnen saĵnis tute 
malfacila. La plimulto de la solvintoj nur ensendis unu, kaj la 
gajnintoj respektive nur kvar kaj kvin rektajn solvojn. (el Flan- 
dra-Radio-Gvidilo).

•  . -t

ln l« r • % *

(La raportoj devas alveni nepre antaü la 10-a de la monato.)
ANTWERPEN. — FLANDREMA GRUPO ESPERANTISTA. — 

Dank’ al niaj fervoraj pedalkavaliroj, nia grupo multnombre ĉeea- 
tis la lastan ligan kunsidon en Gent.

Dum la venontaj someraj tagoj ni zorgos por ke niaj ekskur- 
soj, farotaj per nia ĉevalo estu efikaj laü propaganda kaj amuza 
vidpunkto.

Ni jam instigas ĉiujn niajn membrojn nepre partopreni la
/  •

Nekrologo
En Verviers mortis la 3an de Majo, nia anino Fraulino Jeanne 

ASSENMACHER, 49 jara, la abonperantino en nia lando por Es- 
pero Katolika, kaj estrino de la Valona Unuiĝo de Katolikaj Espe
rantistoj de kiam la Flandra Unuiĝo de Katolikaj Esper. .aparte 
funkcias.

Al la funebranta familio ni prezentas niajn sincerajn kondo-
• , • •• »

lencojn.
En Hoboken (apud Antverpeno) mortis la 30an de Aprilo, 

sinjorino Maria Josephina TIMMERMANS, patrino de niaj sami- 
deanoj Gustaaf kaj Gilbert Slegers, anoj de la -Flandrema Grupo 
Esperantista» el Antverpeno. Ni prezentas al niaj amikoj kaj àl / 
la funebranta familio. niajn sincerajn kondolencojn.



biciklan ekskurson al Aarschot la 24-an de Junio, kie okazos let
ton de la loka V.T.B. grupo, kune kun la Esperanto grupo «La 
Progreso».

LEDE. — LA ESPERANTA STELO. — La Esperantstelanuj 
veie estas kontentaj, multnombre ili ceestas la regulajn dusemaj-
najn kunvenojn. Alternante lerniga parto per amuza horeto la 
vivo restas en la grupo.

La 17-an de Aprilo ni timas ke la kunveno malsukcesus, ia 
vetero estas tiel malbonege ke oni diras ke ĝi estis hunda. Tarnen 
ceestis 13 membroj, Meze la kunveno alvenis gutmalseke, la piej 
kuraĝaj Pioniranoj; Estis S-oj Calloens kaj Eeckhaut kaj’ la fra- 
tinoj Van Tuyenbroek el Haeltert. Nia honorprezidanto solvis la 
ekzamendemandojn kaj klarigis la teniĝon de Flandra Ligo rilate 
la pioksimigado kun Belga Ligo kaj U.E.A. Bonhumore finis la 
utila kunveno kun dankvorto al la gevizitintoj kiuj forbiciklis tra 
molan pluvon. Ni promesis kontraüviziton la 16-an de Marto.

MECHELEN. — LA ESTONTO. — Kun granda gojo ni konsia- 
tis ke la gelernantoj de nia lasta vintra kurso tiel fervore ceestas 
la kunvenojn, kiuj komprenebie estas pli interesaj kaj precipe pli 
agiablaj kiam ni estas multnombraj. Bêla ekzemplo por niaj mal- 
novaj (ne maljunaj!) anoj !

La duan Dimanĉon de Aprilo okazis ekzameno en nia urbn 
al kiu partoprenis ok el niaj gekursanoj. La rezultato estas brila

Veia sukseso estis nia Svisa Vespero en la urba teatro, oKa- 
ze de la vojaĝo de S-ro Liniger. La vespero estis bêla kaj agrabla 
Ni vidis tre interesajn lumbildojn kaj filmon «Moroj kaj kutimoi 
en Svislando». .

Multaj ne-esperantistoj ceestis, kaj ilin certe trafis la flueno
kaj taugeco de nia lingvo por praktikaj celoj. Jen certe bona pro-
pagandilo por niaj venontaj kursoj kiuj estos duoblaj : simpla kai 
perfektiga.

La Flandra gazetaro kaj la reklamgazeto «Het Mechelsch Le
ven, tre simpatie propagandis por tiu okazintajo. Eventuale niai 
membroj ne forgesu tiun lastan reklamĵurnalon.

Pliaj el niaj membroj ceestis la kongreson en Oostende ta
rnen tiu ĉeestado ankaŭ povus esti pli bona.

Ni atentas niaj gemembroj ke la sekvontan monaton ni 
aevas renovigi nian abonon al «Flandra Esperantisto» Ni maloli 
tnnku kelkajn «specialojn» ...kaj la monkrizo estos solvata!

La 11-an de Julio-festo alproksimiĝas, ĉiuj niaj membroj 
devas kunlabon por gia sukceso, kaj preparu ion amuzan aü inte
1 _ j ‘ • • * _ nun eklernu niankanton, (melodio «Je l’Blanka ĉevalo»).
Por Esperanto batalas ni!
Por Flandra-liĝocel’
Lunestinganta urbo
Estiĝos verda ĉiel,
Antaŭen do por «la Estont’»
Senlace, kun fervor’
Por ke la nia rondo
Eterne brilas kun glor’.
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OUDENAARDE. — AL PACO. — La grupo kvankam ne am- 
pleksa, tarnen regule kunvenas, dank’ al kelkaj samideanoj, ĉiun 
MARDON en la kunvenejo «Duc de Brabant* Groote Markt kaj ne 
merkrede, kiel antaüe dirite.

La membroj faras jam propagandon por la nova kurso komen- 
ciĝota en Septembro proksima.

RONSE. — LA PACA STELO. — La grupa vivo donas konten- 
tigon sub ĉiu vidpunkto. Kun matematika reguleco oni kunvenas 
ĉiun merkredon je la 7 1/2 ĝis la 8 1/2 h. en nia ejo «Concordia*. 
La ĉeestantaro estas ĉiam multnombra. Ni donos detalan rapor- 
ton en la numero de Julio aŭ Aŭgusto, pri la agado de 1933/1934.

Bêla karavano ne forgesis partopreni al la jubilea kongreso.
La grupo sin préparas por inde festi sian kvinjaran ekzistadon 

en Julio proksima, tute intime sed per ĝoja kaj malkara metodo. 
Samideano zorgos ankaü por «kafo» «surprizoj k.t.p.»

La programo détala estos forsendata kiel kutime al ĉiuj mem
broj por noti, pri kio oni pritraktas en la perfektigaj vesperoj.

En Junio ni ankaü faros 2 ekskursojn, tre verŝajne unu piede 
kaj unu bicikle, kun flagetoj al la gvidilo.

ROESELARE. — RUSELARA GRUPO ESPERANTISTA. — En 
la lastaj kunvenoj ni provis la enkondukon de nia «viva gazeto«; 
estante utila êiusemajna parolekzerco pere de artikoletoj rakon- 
tataj aü legataj, kun enhavo diversa. La partopreno, kvankam ne 
ankoraŭ ĝenerala, provizore kontentigas nin, car grandparte la 
gazeto akiris energian subtenon.

Plendetala raporto pri l£ liga kunveno en Gento, estis farata 
de nia fervora membro sro. Achiel Willaert. Ni konstatis laü kasa 
raporto de fino. Alice Vansteenkiste, la bonstaton de la grupfinan-
coj.

lOan de majo. La membroj invititaj al bicikla ekskurso al ar- 
baroj de Wynendaele dekkvinope partoprenis. Dank' al la afabla 
aütomibildispono de s-roj Van de Kerckhove, la ekskurso despli 
muite aspektis. Ni spert.is la agrablecon de veraj aventurai oka- 
zintaĵoj (sekreto restas inter la ekskursintoj) kaj la afablan ak- 
cepton de Barona moŝto en alia reviga kastelo. Ekskurso ĝoja.

Al sinjoro Georges Ockerman, estrarano de «La Paca Stelo» 
el Ronse, kiu edziĝis kun honora membrino de la sama grupo. la 
26-an de Majo. Korege, ni prezentas niajn gratulojn.

Vivo nia estas rozo, 
sed kun dorno kaj folio.
Ambaü lastaj estas prozo, 
kaj la rozo : poezio !

Juul Karuas.
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